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ASIA 

Huutokauppaa, kapasiteetin käyttöä ja siitä ilmoittamista koskevien sääntöjen ja me-

netelmien hyväksyminen 

ASIANOSAINEN 

As Nordic Energy Link (rekisteröity Virossa rekisterinumerolla 11071658) 

VIREILLETULO 

4.2.2005 

SELOSTUS ASIASTA 

As Nordic Energy Link (jäljempänä ”NEL”) on Energiamarkkinavirastoon 20.9.2004 

saapuneessa hakemuksessaan pyytänyt Asetuksen (EY) N:o 1228/2003 7 artiklan mu-

kaista vapautusta. Energiamarkkinavirasto myönsi NEL:ille vapautuksen 2.2.2005 an-

tamallaan ehdollisella päätöksellä. Päätöksessä vapautuksen voimaantulon edellytyk-

seksi asetettiin, että Energiamarkkinavirasto hyväksyy NEL:in sille esittämät huuto-

kauppaa, kapasiteetin käyttöä ja siitä ilmoittamista koskevat säännöt ja menetelmät. 

Hyväksymisen edellytyksenä on, että mainitut säännöt ja menetelmät ovat tasapuoliset 

ja syrjimättömät eikä niillä perusteettomasti rajoiteta kolmansien mahdollisuuksia 

osallistua huutokauppaan. 

 

NEL toimitti Energiamarkkinavirastolle 4.2.2005 uudelleen muotoillut versiot luon-

noksista kapasiteetinjakosopimukseksi (Capacity Purchase Agreement) ja sen liitteiksi 

(Notification Rules ja Auction Regulation), jotka sisältävät huutokauppaa, kapasiteetin 

käyttöä ja siitä ilmoittamista koskevat säännöt ja menetelmät. Energiamarkkinaviras-

ton puhelimitse esittämän selvityspyynnön jälkeen NEL toimitti Energiamarkkinavi-

rastolle 14.2.2005 vielä uuden version luonnoksesta huutokauppasäännöiksi (Auction 

Regulation). 

PERUSTELUT 

NEL:n esittämät huutokauppaa, kapasiteetin käyttöä ja siitä ilmoittamista koskevat 

säännöt ja menetelmät ovat vielä luonnosasteella ja kaikkia yksityiskohtia huutokaup-

paan rekisteröimisen suhteen ei ole vielä lopullisesti ratkaistu. Tällaisia kysymyksiä 



ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS 2 (3) 
ENERGIMARKNADSVERKET 

 
 
 

ovat esimerkiksi se, onko huutokauppaan osallistumisoikeuden rekisteröinti voimassa 

toistaiseksi vai vain tietyn mittaisen määräajan ja mitkä ovat huutokauppaan osallistu-

jan huutokauppasysteemiin liittymiselle asetettavat yksilöidyt vaatimukset. Ainakin 

joiltakin osin tämän kaltaisten yksityiskohtien ratkaiseminen noin puolitoista vuotta 

ennen linkin suunniteltua käyttöönottopäivää olisi omiaan hankaloittamaan hakijan 

toimintaa. Tämän kaltaisten yksityiskohtien osalta 2.2.2005 annetun päätöksen ehtojen 

mukaisuus (tasapuolisia, syrjimättömiä, eivätkä perusteettomasti rajoita kolmansien 

mahdollisuuksia osallistua huutokauppaan) voidaankin Energiamarkkinaviraston nä-

kemyksen mukaan parhaiten varmistaa normaalin valvontatoiminnan puitteissa lä-

hempänä kaapelin käyttöönottoajankohtaa.  

Edellä sanotun perusteella Energiamarkkinavirasto katsoo, että hakijan esittämät 

säännöt ja menetelmät ovat riittävän yksityiskohtaiset hyväksyttäväksi tässä menette-

lyssä. Sääntöihin ja menettelyihin ei esitetyssä muodossaan sisälly mitään sellaista, 

joka olisi vastoin 2.2.2005 annetussa päätöksessä asetettuja tasapuolisuutta ja syrji-

mättömyyttä koskevia vaatimuksia tai vastoin vaatimusta välttää kolmansien osapuol-

ten huutokauppaan osallistumismahdollisuuksia perusteettomasti rajoittavia ehtoja. 

Näin ollen esitetyt säännöt ja menettelyt ovat hyväksyttävissä. 

RATKAISU 

Energiamarkkinavirasto hyväksyy hakijan esittämät huutokauppaa, kapasiteetin käyt-

töä ja siitä ilmoittamista koskevat säännöt ja menetelmät. 

Energiamarkkinaviraston 2.2.2005 antamassa päätöksessä As Nordic Energy Link:lle 

myönnetty vapautus astuu voimaan tästä päivästä alkaen. 

MUUTOKSENHAKU 

Valitusosoitus As Nordic Energy Link:lle on päätöksen liitteenä. 

 

 

Johtaja Asta Sihvonen-Punkka 

 

Lakimies Antti Kivipuro 
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LIITE 

Valitusosoitus 

JAKELU 

As Nordic Energy Link 

Euroopan komissio, Energian ja liikenteen pääosasto sekä kilpailun pääosasto 

MAKSUTTA 

TIEDOKSI 

Kauppa- ja teollisuusministeriö/Energiaosasto 

Kilpailuvirasto 

Energiateollisuus ry 
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VALITUSOSOITUS 

Muutoksenhakuoikeus 

Energiamarkkinaviraston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa 

(586/1996) säädetään. Valituskelpoisella päätöksellä tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu 

tai jätetty tutkimatta. 

 

Valitusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 

välittömästi vaikuttaa. 

Valitusviranomainen 

Valitusviranomainen Energiamarkkinaviraston päätökseen on markkinaoikeus. 

Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedok-

sisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valituskirjelmän sisältö 

Valitus tehdään kirjallisesti. Markkinaoikeudelle osoitetussa valituskirjelmässä on ilmoitettava: 

 valittajan nimi ja kotikunta 

 postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimit-

taa  

 päätös, johon haetaan muutosta 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

sekä 

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan pu-

hevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu 

henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituskirjelmän liitteet 

Valituskirjelmään on liitettävä: 

 muutoksenhaun kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alka-

misajankohdasta sekä 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-

tettu Energiamarkkinavirastolle tai markkinaoikeudelle. 

 

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suulli-

sesti valitusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoas-

taan, jos valitusviranomainen niin määrää. 

Valituskirjelmän toimittaminen valitusviranomaiselle 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa markkinaoikeuteen, jonka osoite on: 

 

Markkinaoikeus 

Erottajankatu 1-3 

PL 118 

00131 HELSINKI 

 

Faksi: (09) 684 05514 

Sähköposti: markkinaoikeus@om.fi  


